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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 

 خالصه جلسه گذشته

در مقدمه پنجم یا به تعبیر دیگر امر پنجم از امور مقدماتی، بحث در این بود که استتبحبان احاآ ایا موتتره  به وتتو  ه  

باره سه قول هجود دارد. موهور بر این رقیده هسبند که اسبحبان احاآ  رغبت به احاآ هستت یا ییر  رر  وتد در این  

مطلق است؛ چه افس ااسان اوبیا  به احاآ داوبه باود ه چه اداوبه باود. گرههی هم رقیده داراد اسبحبان احاآ موره  

ب ایست. آ برای اه مسبحبه اوبیا  ه رغبت به احاآ است؛ یعنی اگر کسی وو  ه رغبت ه میل به احاآ اداوبه باود، احا

سه دلیل برای این قول ذکر کردیم ه هر سه را ابطال کردیم. معلوم ود اه ایات ه اه رهایات ه اه اسبحساای که کرده بوداد، 

 توااد اوبرا  اسبحبان احاآ به این ور  را اثبات کند. امی

 ادله قول سوم

این بود که اه تنها احاآ برای کستی که وو  ادارد مسبحب  در حقیقت یک مرحله باالتر از قول دهم استت،  که قول ستوم  

ایستت، بلحه برای اه اسبحبان در تر  احاآ است. یعنی مسبحب است که ازدها  احند. این مطلب از بعیی ربارات وی   

 در کبان مبسو  قابل اسبفاده است.طوسی 

، مردم «و قادر على النكاح، و ضرب ال يشتهيه الناس ضربان ضرب مشته للجماع،»فرماید: وی  طوسی ربارتی دارد که می

فالمشتهى »دم این میل را اداراد. ااد: یک رده اوبها ه میل به جماع داراد ه قادر بر ازدها  هسبند؛ ه یک اوع از مرده گرهه

، «و يتوو الذي ال يشتتهيه المستب  نن ال  »، کستی که اوتبها دارد، مسبحب است که ازدها  کند.   «يستتب  له نن يتوو  

ام لقوله تعالى فی مق»کسی هم که اوبها ادارد، مسبحب است که ازدها  احند. فرقی هم در این جهت بین زن ه مرد ایست. 

. یعنی دلیل بر 1«فمدحه على كوبه حصورا و هو الذي ال يشتهی النساء حَصتوورا  و بیياا  من  الصتالبي    مدح يبيی وَ ستَيددا  وَ 

صوورا  وَ سَيددا  وَ حَ»احند، این است که یداهاد تبار  ه تعالی در مقام مدآ یحیی پیامبر فرموده: اینحه مسبحب است ازدها  

 . یودِ مدآ یداهاد بر اینحه اه حصور است، دالّ بر ان است که ازدها  احردن یک امر ممدهآ است. «و بیياا  من  الصالبي 

ل وتد، اینجا ایا اسبدالل وده است. یعنی اگر ما ادله قول سوم را  ای که در قول دهم استبدال مالحظه فرمودید به همان ایه

و زي  للناس ح ا الشهوات »ه همچنین ایه  «سيادا  و حصورا»ن ادله قول دهم استت. ایه  بخواهیم ذکر کنیم، تقریباً ادله هما

ان است که ااسان بیوبر به ربادت  ه حبی دلیل سوم که باالیره ازدها  دردسر دارد ه مااع «من  النساء و الیني  و االموال
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ه تحصتیل رلم برردازد. لاا کستی که رغبت ه اوتبها ادارد، اه تنها احاآ برای اه اسبحبان ادارد بلحه ردم النحاآ برای اه    

 برای قول سوم ایا قابل ذکر است. همان ادله بعینهلاا مسبحب است. 
 بررسی ادله قول سوم

کنیم. همان است که ذکر کردیم؛ لاا ما اه تقریب اسبدالل ه اه اوحال به این ادله را اراده امیپاس  ه اوحال به این ادله دقیقاً 

فقط تنها تفاهتی که هجود دارد، این است که مدرا در قول دهم ردم اسبحبان النحاآ است اما در قول سوم اسبحبان تر  

تفاهت جائی در تقریب اسبدالل برای قول دهم ه ایا برای النحاآ است ه این ده با هم فر  داراد. لاا باید دقت کرد که یک 

به این ده ایه اسبدالل کنیم که طبق قول دهم ردم اسبحبان النحاآ اسبخرا  وود  ایبگواهقول سوم هست که باالیره باید 

 ه طبق قول سوم باید طوری این دلیل تقریب وود که از ان تر  النحاآ به رنوان مسبحب اسبخرا  وود. 

توااد اثبات کند، توااایی اثبات قول سوم را هم ادارد. فقط قول طور که این ادله مدرای قول دهم را امیی أی حال همانرل

 مااد.اهل باقی می

 ادله قول اول

قول اهل این بود: استتبحبان النحاآ مطلقا. یعنی به طور کلی حبی کستتی که اوتتبیا  به ازدها  هم ادارد، ازدها  برای اه  

 ذیل مسأله یکاین مسأله هم طبق بیان مرحوم سید در ررهه که در  برمستبحب استت. موتهور بر این رقیده هسبند. دلیل    

 امده، ده دلیل است.
 دلیل اول

و ابكبوا األيامی مننكم و الصتتالبي  م  عیادكم و »دلیل اهل اطال  ادله ه ایبار از ایه ه رهایات استتت. اگر ما داللت ایه 

ذکر  ناکند که احاآ مطلقا مستبحب است. هی  قیدی در  را بر استبحبان پایرفبیم، این ایه اطال  دارد. اثبات می  «إمائكم

ه ایه پس با توجه به اینحاست که اوبیا  ه رغبت داراد ه در مقام بیان هم هست.  اوده که این اسبحبان مربو  به کساای

؛ در اتکالک الرهیکند بر استتبحبان النحاآ مطلقا. ه در مقام بیان استتت ه تقییدی به موتتباقین به احاآ اوتتده، داللت می

ر این استتت که احاآ مستتبحب استتت ه   هایی که دالّ باتی که یواادیم، چه انت هم مالحظه فرمودید که تمام رهایرهایا

وود، ها مامت العاهبة اسبفاده میکند، چه رهایاتی که از انهایی که مامت بر تر  احاآ میکند، چه انتحریک بر احاآ می

 در هی  کدام قیدی ایامده که اگر مثالً اوبیا  به احاآ اداوبه باوند، این اسبحبان ادارد. 

 کند که احاآ مطلقا مسبحب باود. رهایات، اقبیا میلاا اطال  ادله، یعنی ایه ه 

 سؤال: 

قام سلّمنا ایه هم در م ،از قیودی ایست که در مقام بیان ان اباود اینیواهید بفرمایید در مقام بیان ایست. استباد: وتما می  

مقام  ها دربگوییم هی  کدام اینتواایم بیان اباوتتد، این همه رهایت داریم، باالیره در یحی از این رهایات این ایامده ه امی

 ااد.بیان ابوده
 دلیل دوم

وود، چیای فراتر از مسأله وهوت ه ارضاء این غریاه دلیل دهم، این استت که فایده احاآ بنابر ااچه از رهایات اسبفاده می 

 ،ه ارضاء این غریاه است. فوایدی در رهایات برای احاآ ذکر وده؛ از جمله رفت، حفظ افس، پرهیا از گناه، کنبرل وهوت
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النسل؛ اصالً اوع بور با ازدها  باقی مااده است. اگر قرار باود ازدها   بقاءاما در کنار این، فواید دیگری ذکر وده، از جمله 

ها اگر ای ایست. فایده دهم این است که در بین ااسانوود ه قطعاً این امر پسندیدهتر  وتود، کم کم اسل بور منقر  می 

امت پیامبر، تنها از راه ازدها  فوس مستلمااان بیوتبر وتود، این یودک یک امبیاز است. تحثیر افوس مسلمین ه    ردد ه ا

 است. ممحن 

وتود؛ چه وخ  مباه  میل به احاآ داوبه باود ه چه اداوبه  ها منافع ه فوایدی استت که از قِبلل ازدها  حاصتل می  این

ه اهمیت ان چه بسا از ارضاء یک غریاه برای یک وخ  بسیار  -هستت   که -نافع، منافع مهمی استت  باوتد. اگر این م 

کند که حبی کساای که میل به احاآ اداراد، این ها اقبیا میها ه مصلحتاست، پس این اغرا  ه ححمت بیوتبر تر ه مهم

ثیر دارد. کسی که غر  حفظ اسل، تأحصتول  کند در احاآ ادارد، هقبی ازدها  می کار را ااجام دهند. کستی که رغبت به 

رای دارد. بنابراین مسأله اسبحبان احاآ، فقط ب تأثیرغر  تحثیر امت پیامبر، تحقق میل به احاآ ادارد ه مسلمان است، در 

ها را کم ه کنبرل کند ه ان را ارضاء کند، بلحه این منافع ه فواید ه مصالح، اموری است که در افس این ایستت که وتهوت  

 وود ه در این جهت فرقی بین ملن اوباقت افسه ه من لم یوبق ایست. قیب میازدها  پیگیری ه تع

حقّ در مسأله اوبرا  یا ردم اوبرا  احاآ به میل ه رغبت، این است که اسبحبان احاآ موره   فتبصال مما ذكربا كله كه

 به چنین ورطی ایست بلحه مطلقا ثابت است. 
 امر ششم

امر وتتوتتم از امور مقدماتی، باز هم مربو  به استتبحبان احاآ استتت. مالحظه فرمودید غیر از مقدمه ه امر اهل که درباره 

معنای احاآ لغباً ه اصتطالحاً بود، بقیه مقدمات همه حول مسأله اسبحبان احاآ است. امر اهل درباره معنای احاآ بود؛ امر  

راهت راهبت؛ امر چهارم در مبعلق اسبحبان که ایا طبیعة النحاآ است یا طبیعة دهم در استبحبان احاآ بود؛ امر سوم در ک 

 النحاآ بقید قصد القربة. امر پنجم هم درباره اوبرا  اسبحبان به میل ه رغبت یا ردم اوبرا  بود. 

احده ت یا مقید به هگردد؛ ه ان اینحه ایا اسبحبان احاآ مقیّد به هاحده اسمقدمه وتوتم باز به مسأله اسبحبان احاآ برمی  

یعنی اگر کسی بخواهد زن دهم، سوم یا چهارم بگیرد،  ای ازدها  با همسر اهل مسبحب است فقط برایست. یعنی چه  یعنی 

برای اینحه اساساً امحان ازدها  دهم ه سوم ه چهارم، برای زن  این فقط برای مرد استاستبحبان ادارد یا اینحه به رحس.  

ها است ه از موضوع این بحث یار  است. موضوع امر ووم، کرده ه طال  گرفبه، جاء همان رانایست. زای که ازدها  

گوییم احاآ اسبحبان دارد، قاردتاً در وود. اینحه ما میفقط مردان هستبند؛ چون در مورد زاان امحان ادارد ه تصتویر امی  

سر اهل را ایبیار کرد ه االن هم فر  این است که ایا اگر هملاا بحث این است که وتود.  اینجا فقط برای مرد تصتویر می 

راهبت ادارد؛ یعنی تنها ایستت ه با همستر اهل در حال زادگی است؛ این اسبحبان برای اینحه زن دهم، سوم یا چهارم را   

 وود یا ییر  ایا اسبحبان النحاآ مقیّد به هاحده هست یا مقید به هاحده ایست  ایبیار کند، ثابت می

 سؤال: 

هیم یواجایا هست. اینجا امیهلی باد: اگر ما اوتبرا  را اثبات کنیم، یعنی دهمی ه سومی ه چهارمی، مسبحب ایست؛  است 

کنیم. ما در بحث جواز احاآ دهم، ستوم، چهارم بحث اداریم؛ اصل جواز مفره  رنه است ه ا ّ  طرآ را بحث جواز احاآ 
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 ر یی ثبوت اصل الجواز، ایا اسبحبان دارد یااز ان است؛ بعد قران ه رهایات این را ثابت کرده است. بحث در اسبحب

 رساله حقوق امام سجاد)ع(شرح 

همان طور که هرده دادیم قرار ود رهزهای چهارونبه راجع به رسالة الحقو  امام سجاد مطالبی را بیان کنیم. چون قبالً هم 

وتتود ها هلو کم استت اما بعداً که تجمیع می رستید که این زمان یواادیم؛ اما اینجا به اظر میرهزهای چهاروتنبه رهایت می 

 مجموراً یک زمان قابل توجهی است. 
 سند رساله حقوق

 :ااچه که به رنوان رساله حقو  امام سجاد معرهف وده، در هاقع یک مطلبی است که از امام سجاد اقل وده ه منبع ان

های رجالی درباره کبان تحف العقول ه ارببار یا ردم ارببار ان استت که ابن وعبه حراای اووبه. در بحث تحف العقول  .1

قمری تتتت امده است. موحل تحف  180. این رهایت، در کبان تحف العقول تألیف ابن وعبه حراای تتتت مبوفی بحث کردیم

ی رهایاتی که در کبان تحف العقول امده، اوراً سند ان العقول چه بستا این است که  رهایات را با سند اقل احرده است؛ یعن 

 ذکر اوده است. 

 183نی وی  صده  مبوفی دیگری، کبان یصتال وی  صده  است که یک سال بعد از ابن وعبه حراای فوت کرده؛ یع  .2

 قمری است.

 سند دیگرک، من الیحیره الفقیه است که این هم برای وی  صده  است.  .3

ر بخواهیم کبان ه مؤلف کبان را مالحظه کنیم، قهراً در بین این سه منبع، من الیحیره الفقیه ارببار بیوبری از اظر سندی، اگ

اره ارببار کبب اربعه. ما این اظر را ایبیار کردیم که کبب اربعه معببر های رجالی یک بحثی داوتتتبیم دربدارد. ما در بحث

ی کافی، استببصتار، تهایب ه من الیحیتره الفقیه، اگر دهستبان یواسبند     ذکر وتده، یعن  اربعههستبند؛ رهایاتی که در کبب  

توااند ااجا مراجعه کنند ه ادله ه براهین ارببار کبب اربعه را موتتتاهده کنند. در بین کبب اربعه، کبان کافی یک هی گی می

قیه محقق همداای صاحب مصباآ الفاز جمله مرحوم  یاصی دارد. کساای هم که قائل به ارببار کبب اربعه هسبند، کم ایسبند؛

 یا مخصوصاً در مورد کبان کافی مرحوم اائینی این رقیده را دارد. 

های به هر حال با توجه به اینحه این رهایت در من الیحیر ذکر وده، به اظر ما این رهایت معببر است. الببه این رهایت اقل

ها های جائی داراد. در اینحه این تفاهتل تحف العقول، یک تفاهتیصال با اقل من الیحیر با اقمبفاهتی دارد. یعنی اقل 

رده که جا تصریح احهایی اواره کردیم. فقط در من الیحیر که این بیان امام سجاد را اقل کرده، انچیست، واید به مناسبت

 است. لاا از این جهت موحلی ایست.  کردهای از امام سجاد است. اما در یصال این را به صراحت بیان این یک رساله

اا  کند؛ اما هقبی وی  صده  در من توااد رهایت را از حیث سند وبههدر تحف العقول، ستند رهایت ذکر اوتده ه این می  

این مطلب  کند هلو مرستالً هم باود، اما مثل مسااید اهست. در مورد مرسالت وی  صده ، الیحیتر این رهایت را اقل می 

. بریی معبقداد که ان دسبه از مرسالت وی  صده  که به صورت قطعی به امام اسبت داده؛ مثالً گفبه رلن ابی موهور است

، در هاقع کأن مثل این است که اه قطع به صدهر دههرا رلن ابی جعفر یا رلن ابی ربداهلل)ع( تعبیرجعفر)ع(، سند ایاهرده هلی 

ذکر احرده است. این دسبه از مرسالت وی  صده  حبماً در ححم مسند  این رهایت از امام معصتوم داوتبه هلی سند ان را  

ت تواایم بگوییم، این اساین رهایت می سند در موردبر این اساس ااچه که وده باود. است ه مثل ان است که سند ان ذکر 
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 که این معببر است. 

 عصوم صادر وده است.که این از متوااد قرینه باود از مسأله سند، میامین این رساله، یودک می به غیر
 محتوای رساله

یک منوور جامع ه کاملی از حقو  است که در هاقع مبیّن سه ضلع از رهابطی است که ااسان در این به هر حال این رساله 

 ای با طبیعت ه. رابطه ااسان با دیگران. الببه ااسان یک رابطه1. رابطه ااسان با یودک 3. رابطه ااستان با یدا  0دایا دارد: 

د هلی مجموره وتعب رهابط ااستاای از این سته یار  ایست. در این رساله امام سجاد به احو    محیط پیرامون یودک دار

ااد. الببه رمده ان مربو  به وود را ذکر کردهها ثابت میمستبوفی حقوقی را که در اثر این ارتبا  سته ضتلعی برای ااسان   

 ن است؛ یعنی حقو  ااساای. رابطه ااسان با یودک ه رابطه ااسان با دیگرا

ااد؛ ان هم از این بان که یک مبنایی برای ستایر حقو  است که من یواهم گفت. اساساً  در بده امر حقّ اهلل را مطرآ کرده

حق که در اینجا ذکر وده، رلی رغم اینحه یک  13یا  10مبنای حقو  ااساای ه منوأ ان همان حق اهلل است. واید از این 

ل که بحث این حقو  را مطرآ کرده، یک حقی را به رنوان حق حج ذکر کرده که در جود دارد، مثالً در یصتتتاایبالفاتی ه

حق مربو  به  11تحف العقول یا بریی دیگر، این مطلب ذکر اوده است. این تفاهت فعالً مورد اظر ایست؛ اما اجماالً واید 

 یلی کلی بیان وده ه ما إن واء اهلل ورآ یواهیم داد. حقو  ااساای است ه یک حق به رنوان حق اهلل که ان هم ی

مسأله رمده این است که الزم است در اینجا یک بحث مقدماتی داوبه باویم. اساس ه محور این بیان امام سجاد)ع( ه این 

اله بر ان ای که بیش از سایر کلمات در این رسرستاله، حق استت؛ حق اهلل، حق االاستان، اریتای ااسان. یعنی واید کلمه    

ام است. ما باید این را بوناسیم که اهالً حق یعنی چه  منظور از حق در اینجا چیست  چون من دیده کلمه حقتأکید وتده،  

فرماید حق ااسان بر زبااش یا بر چومش یا ااد. ایا اینحه امام سجاد)ع( میها این حق را به معنای تحلیف گرفبهکه بعیتی 

 یعنی تحلیف  این یک ححم است  اهالً معنای حق باید معلوم وود. حق همسایه، این یعنی چه  

ها ررایت کنم، این است ها ه سخنراایکنم این را در بحثاحبه مهم مخصوصاً در مباحث ایالقی که یودم معموالً سعی می

ین الزم ه هرید الببه ا با هرده که یک طوری اصول ایالقی تحلیل ه تبیین وود که ااسان یودک رغبت پیدا کند ه اه صرفاً

است اما مسأله مهم این است که اگر ااسان یودک را بوناسد، حق را بوناسد، منوأ حقو  را بدااد، یعنی زیربنای این امور 

 وود. برای اه رهون وود، تمایل ه گرایش ه رغبت اه به کسب فیائل بیوبر می

حه این حقو  از کجا ااوی وده است، ه این اهیت حق، منوأ حقداایم مخبصری درباره معنا ه مما بر این استاس، الزم می 

نای مع لاایک کسی ممحن است بگوید من این حق را قبول ادارم؛ این حق از کجا ااوی وده است.  مطالبی را رر  کنیم.

م، د این هادی وویهارهایی است که مقدمباً باید درباره ان سخن گفت. الببه ما بخواهیم ها بحثحق ه منوأ حق ه ااواع، این

های زیادی درباره حق ه حقو  مطرآ استت؛ اما رمده این ده سه مطلب است: معنا ه ماهیت معلوم وود؛ فرقی که با  بحث

 تحلیف دارد؛ ااواع حق معلوم وود ه منوأ ان. 

«الحمد هلل رن العالمین»  


